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Az 1939 m árciusától augusztu
sig elhúzódó szovjet—angol— 
francia megbeszélések eredm ény
telensége a  fasiszta Németország
nak terem tett kedvező helyzetet 
a világháborúhoz, am elynek kö
zeli k irobbantását — akkor még 
pontos dátum nélkül — a náci 
hadvezetés m ár m ájusban  végle
gesen elhatározta.

K itervelték az indokot is: „a 
lengyel kérdés rendezése”. (A 
versailles-i szerződés Lengyelor- 
azágnak folyosót terem te tt a Bal
ti-tengerhez, és ez a sáv elvá
lasztotta Kelet-Poroszországot 
Németország többi részétől; Dán- 
zig, a  mai Gdansk városa pedig 
külön határozat értelm ében kü
lönleges statútum ot kapott; a 
Népszövetség égisze a la tt önkor
m ányzata volt, sem Németor
szághoz, sem Lengyelországhoz 
nem tartozott, de 1934-től a d a n -  
zigi nemzeti szocialisták korm á
nyozták.) Az agresszió m enet
rendje a következő volt: először 
úgynevezett korridor követelése 
Danzighoz, m ajd m agának a v á 
rosnak a Harm adik Birodalom

nyegét: „Németország a maga 
szám ára Angliával egyenlő vi
lághatalmi helyet követel, és Ang
lia elvben hajlandó is le tt volna 
ehhez beleegyezését adni. De míg 
Németország követeléseinek ha
ladéktalan, m indenre kiterjedő és 
nem  kétértelm ű teljesítéséhez r a 
gaszkodott, addig Anglia — bár 
hajlandó lett volna keleti köte
lezettségeinek és ezzel a bekerí- 
tési politikának is háta t fordíta
ni, m in t ahogyan hajlandó volt 
ahhoz is hozzájárulni, hogy Né
metország uralkodó helyzetet 
kapjon Európa keleti és délkeleti 
részében, és hajlandó volt tá r 
gyalásokat kezdeni Németország-, 
gal az egyenrangú világpolitikai 
együttműködésről — azt kíván
ta, hogy mindezt megbeszélések 
ú tján és az angol politika foko
zatos m egváltoztatásával vigyék 
keresztül. Ez a változás pedig hó
napok, és nem  napok vagy hetek 
kérdése.”

Hitlerek szám ára világossá vált, 
hogy az angol korm ánykörök nem 
kívánják teljesíteni Angliának 
Lengyelország iránt vállalt köte

Anglia, Franciaország és Németország hadereje a második világ
háború előestéjén.

hoz való csatolása, u tána egész 
Felső-Sziléziának az annektálása, 
végül a  lengyel „provokációkra” 
válaszként az ország lerohanása. 
Minden részletében kész volt 
Lengyelország m egtám adásának 
katonai terve, a Fehér terv.

Alkudozások a végórákban
1939 júliusában átm eneti diplo

máciai szélcsend m utatkozott, m i
közben Németország lázas sie t
séggel folytatta a közvetlen hábo
rús készülődést. A szélcsend fő 
oka: Londonban a  norvég tenge
reken folyó bálnavadászat szabá
lyozásának ürügyén titkos német 
—angol tárgyalások kezdődtek 
meg, am elyek „bálnavadászat” né
ven vonultak be a diplomácia tö r
ténetébe. A megbeszéléseket Hud- 
son angol külkereskedelm i m i
niszter és W ohlthat ném et kül- 
iigyminisztériumi megbízott ve
zette. Az angolok kifejtették az 
együttműködésre irányuló mesz- 
szemenő terveiket. Dirksen  lon
doni ném et nagykövet így szá
m olt be az angol kormánym eg
bízott álláspontjáról: „A világon 
még három nagy te rü le t van, 
am elyen Németország és Anglia 
szám ára hatalm as lehetőségek 
nyílnak a tevékenységre. E há
rom  terület a következő: az an 
gol birodalom, Kína és Oroszor
szág. Anglia sa já t erejéből nem 
képes kellő m értékben ellátni bi
rodalm át, és ezen a területen is 
lehetséges lenne Németország 
széles körű bevonása. Ugyanígy 
Japán  sem képes arra , hogy 
egész K ínát ellássa; Oroszország
ban pedig teljesen hasonló a 
dolgok állása.”

Egy m ásik alkalom m al Horace 
Wilson, Cham berlain bizalmasa, 
a  korm ány gazdasági tanácsadója 
a  következőképpen körvonalazta 
a megegyezésre vonatkozó angol 
tervezetet: m inden kérdést fel
ölelő angol—ném et megállapodás, 
am elyben m egoldanának vala
m ennyi kelet-európai problémát, 
köztük ,,Dán zig és Lengyelország 
kérdését Is”. Wilson kifejtette, 
hogy ha Németország m egnem 
tám adási egyezményt kötne szom
szédaival, köztük Lengyelország
gal is, akkor Anglia „megsza
badulna a Lengyelországgal szem
ben vállalt kötelezettségeitől”.

Dirksen a következőképpen 
foglalta össze a tárgyalások lé 

lezettségét, m ert meg akarják  
könnyíteni Németország ú tjá t a 
Szovjetunió elleni hadjárathoz. Az 
augusztusi szovjet—angol—fran 
cia tárgyalások megfeneklése vi
szont lehetővé te tte  Hitlernek, 
hogy a nyugatiak kétszínűsége 
következtében m agára m aradt 
Szovjetunióval megnemtáma dási 
szerződést kössön, és ezáltal a  há
ború elején elkerülje a  három 
európai nagyhatalom m al való 
egyidejű összecsapást.

Válasz a kétszínű játékra
A ném et korm ány m ár 1939 ele

jén kereskedelmi szerződést java
solt a Szovjetuniónak, nem  utolsó
sorban azért is, hogy kipuhatolja: 
m it tesz a  Szovjetunió, ha a nyu
gatiak nem  hajlandók katonai és 
politikai együttm űködésre lépni 
vele. A megszakadt, m ajd később 
ú jra  megkezdődött megbeszélése
ken a berlini képviselők a  b ará t
sági szerződés lehetőségét is fel
vetették, de a szovjet vezetők nem 
kívánták túllépni a kereskedelmi 
tárgyalások kereteit; 1939. au
gusztus 4-én Schulenburg moszk
vai ném et követ ezt túviratozta 
Ribbentropnak: „Az a  benyomá
som, hogy a szovjet kormány je 
lenleg el van szánva arra, hogy 
egyezményt köt Nagy-Britanniá- 
val és Franciaországgal, am ennyi
ben azok kielégítik a szovjet kí
vánságokat.” Az angol és francia 
korm ány azonban erre  nem  volt 
hajlandó, s közben folytak a t i t 
kos angol—ném et tárgyalások.

A Szovjetunió a veszélyessé vált 
helyzetben augusztus 12-án fogad
ta  el a ném et javaslatot, hogy 
küldöttség induljon Moszkvába. 
Ugyanezen a héten, am ikor a 
Szovjetunió még mindig rem ény
kedik az angol és a  francia kor
m ánnyal való eredményes tárgya
lások lehetőségében, a londoni 
külügym inisztérium  ezt táviratoz- 
za moszkvai m egbízottjának: „Ma
xim ális lassúsággal tárgyaljanak.. 
Ne siessenek e l semmit. Nincs 
közvetlen veszély . . .  Az oroszokat 
bizonytalanságban kell ta rtan i . . .  
Az egyezmény a  lehető leghomá
lyosabb általánosságokra korláto
zandó.”

Ilyen előzmények után  a szov
je t korm ány hozzájárult, hogy a 
ném et korm ány küldöttséget me- 
nesszen Moszkvába, m ajd augusz

tus 19-én aláírják  a kereskedelmi 
szerződést. Két nappal később, 
am ikor Lengyelország ism ételten 
visszautasítja a Szovjetunióval va
ló hatékony katonai együttm űkö
dés javaslatát, és az angol—fran 
cia halogató, kétszínű taktika is 
végképp céltalanná teszi a  két 
nyugati hatalom m al folytatott 
tárgyalásokat, a Szovjetunió elha
tározza, hogy fogadja Moszkvában 
a H arm adik Birodalom külügy
miniszterét, Ribbentropot.

A szovjet és a ném et külügy
miniszter, Molotov és Ribbentrop 
tárgyalásaiba bekapcsolódott Sztá
lin is. A megbeszéléseknek erről 
a szakaszáról Ribbentrop a  követ
kezőkben számolt be H itlernek: 
„Azonnal megkérdeztem Sztálint, 
hogyan bizonyosodhatunk meg 
semlegességéről? SztMin így vá
laszolt: A mi részünkről nem  le
het addig szó semlegességről, 
amíg önöknek agresszív terveik 
vannak a Szovjetunió,ellen!”

A Szovjetunió álláspontját meg
erősítette a döntő, augusztus 
23-án lefolyt megbeszélés. Molo
tov külügym iniszter ism ét leszö
gezte: „Itt egyetlen pillanatra sem  
lehet szó barátsági szerződés meg
kötéséről. Nézőpontjaink közötJ 
túlságosan nagyok a különbsé
gek.’’ És am ikor Ribbentrop újból 
előállt a katonai szövetség meg
kötésének tervével, a  válasz a kö
vetkező volt: „A leérdést még fel 
sem  lehet vetn i!” A szovjet kor
m ány viszont hajlandó volt meg
nemtámadási szerződést kötni. 
M iután a nyugati hatalm aknak 
te tt szovjet javaslatokat a haté
kony és korrekt katonai együtt
m űködésre az angol és francia 
korm ány kétszínűén fogadta és 
zsákutcába ju ttatta , a készülő h it
lerista agresszióval szembeni 
együttes fellépés vállalása elől k i
tért, Moszkva é lt azzal a lehető
séggel, hogy megnemtámadási 
szerződést kössön Németországgal.

A szovjet—ném et megnem tá
madási szerződést augusztus 23- 
ról 24-re virradó éjszakán parafál- 
ták. A megállapodás leszögezte, 
hogy egyik fél sem alkalm az ag
ressziót a  másik ellen, sem külön, 
sem egy harm adik hatalom mal 
együtt; tartózkodnak minden 
olyan hatalm i csoportosulástól, 
am ely egyikük vagy másikuk el
len irányul, m inden esetleges vi
tát tárgyalások ú tján  rendeznek.

A Szovjetunió e szerződéssel 
átm enetileg elterelte a ném et ag
ressziót területe felől, és m ajd
nem két évre biztosította békéjét. 
E szerződéssel elháríto tta annak 
lehetőségét, hogy az im perialista 
hatalm ak szovjetellenes egység
frontba  tömörüljenek, s időt nyert 
védelmi felkészülésének erősíté
sére.

Hasonlóan értékelte a  s z o v je t-  
ném et m egnemtámadási egyez
ményt Churchill, a  későbbi brit 
miniszterelnök is. Em lékiratai
ban, m iután-súlyos szem rehányá
sokat tesz az angol és francia kor
m ánynak a kudarcba fulladt há
romoldalú tárgyalások miatt, s 
ezt a két nyugati ország külpoli
tiká ja  döntő h ibájának nevezi, 
elismeri, hogy „a szovjet politikai 
irányvonal az adott pillanatban 
magas fokú  realisztikus politika 
volt.”

Berlin: „Irány Varsó!"
Augusztus 26-án le já rt a „kor

ridor” átadására vonatkozó utol
só ném et ultim átum  határideje. 
Az előző nap H itler még egyszer 
megkísérli semlegesíteni Lon
dont és Párizst. Azt aján lja, hogy 
a „bálnavadászat” ném et javasla
tai alapján ú jra  tárgyaljanak. Es
te fél nyolckor visszavonja a Len
gyelország ellen m ár kiadott tá 
madási parancsot, és Lengyelor
szágnak „fölkínálja” a közvetlen 
tárgyalásokat. E rre 29-én Ang
lia és Franciaország nyomására, 
Lengyelország elhalasztja az á lta
lános mozgósítási parancs k iadá
sát, jóllehet H itler m ár Felső-Szi
léziát is követeli keleti szomszéd
jától. Ám augusztus 31-én, am i
kor a  szövetségesek rávették 
a  lengyeleket arra , hogy tárgyal
janak a  ném etekkel, H itler m ár 
döntött.

Valóban idézőjelbe kívánkozik az „ügy” — ö n ö k  is abba te tték  
—, ennek ellenére indulatosan foglalkozik vele úgyszólván egész tan
testü letük az észak-magyarországi község általános iskolájában. Ez 
arra mutat, hogy ügy mégis van, csak éppen nem a levéltitok fe lté
telezett megsértése miatt, hanem valamilyen általunk nem  ismert ok_ 
ból. Nyugtalanító dolog, m ert tanévkezdéskor nyilván százféle egyéb 
teendő akad a szép hivatású, felelős em berek közösségében.

A zt írják nekünk: érkezett egy levél a fővárosból, a község tár
sadalmi szervezetének címezték, ráírták a szervezet vezetőjének a 
nevét is, aki az iskolában dolgozik. A  levelet felbontotta az iskolá
ban m űködő társadalmi szervezet vezetője, aki nyilván ezt követően  
vette észre, hogy az nem  neki szól. Ráírta becsületesen, hogy felbon
totta a küldem ényt, úgy továbbítja a címzetthez. Mégis zavar támadt, 
békétlenség, gyanúsítgatás.

Járási hatóságokhoz fordultak igazságtevésért, s m ost sérelmezik, 
hogy ott feddőleg azt m ondták, ne terheljék őket ilyen komolytalan  
dolgokkal. Márpedig a levéltitok tiszteletben tartása komoly dolog, 
m ondják Önök.

Mi is egyetértünk ezzel, de ebben az „ügyben” elm élyülni mi sem  
óhajtunk. H elyeseljük azt az eljárási módot, am it iskolájukban m eg
honosítottak: a névre szóló leveleket sem az igazgató, sem a helyet
tese nem bonthatja fel, hanem csakis a címzett. Ez máshol is így van, 
bár általános szabálynak nem  tekinthető, m ert m i van például ak
kor, ha egy hivatali ügyintéző több hétre külföldre megy. s a nevére 
érkezett küldem ényben olyan kérés van, am it sürgősen el kellene 
intézni? Nyilvánvaló, hogy feladója ismeri ennek a tisztségviselőnek 
a nevét, de segítséget a hivataltól vár, s nem méltányolná a levél
titok olyan formában való tiszteletben tartását, hogy kérése elin
tézetlenül porosodjék egy íróasztalfiókban, az ügyintéző hazatérésére 
várva.

Általában az a jó  — könyebb így elkerülni a félreértéseket —, 
ha magántermészetű leveleit k i-k i a lakására címezteti. De egy nem  
túlságosan nagy létszámú intézm énynél — olyan iskolánál, m int az 
önöké  — nem lehet bonyodalmak és veszekedések forrása egy olyan 
félreértés, m in t amilyenről itt szó van.

A  levél nem  volt bizalmas term észetű„ felbontója figyelm ét köny- 
nyen elkerülhette, hogy a borítékon a szervezetnek szóló címzés alatt 
név is oli’asható volt. Am ikor tévedését észrevette, nem  igyekezett 
eltitkolni, ráírta a borítékra, hogy ő bontotta fel. Persze elgondolkoz
tató, hogy m iért írta rá, m iért nem  szóbelileg kért elnézést. Eme apró
ság csak erősiti feltevésünket, hogy v itá juk  nem  elvi vita az állam - 
polgári jogok egyikéről, hanem olyan felvillanó láng, amely szem é
lyes ellentétek lappangó parazsáról árulkodik. Ezt a rmrazsat kellene 
m inél gyorsabban, önerőből, külső beavatkozás nélkül eloltani, hiva
tásuk megbecsülése és m unkájuk eredményessége érdekében.

V adász Ferenc

Fővárosi pedagógusok tanácskozása
Csütörtökön a budapesti párt- 

bizottság oktatási igazgatóságán 
találkoztak a fővárosi tanintéze
tek pártszervezeteinek titkárai.

Az 1979—80-as tanév előkészí
tését szolgáló értekezleten Király 
Andrásné, a budapesti pártb izott

ság titkára  az MSZMP KB jú 
nius 29-i üléséről, a XII. kong
resszussal kapcsolatos feladatok
ról beszélt, m ajd Hanga Mária 
oktatási m iniszterhelyettes adott 
tájékoztatást a  főbb tennivalók
ról az új tanévben.

Holland filmhét Budapesten
Oscar-díjas alkotás is szerepel 

a  szeptem ber 13. és 19. között Bu
dapesten első ízben megrendezen
dő holland film hét tervezett m ű
során. A Toldi és a Horizont film 
színházban hét, egész estét betöl
tő játékfilm et, valam int tíz rövid
filmet lá thatnak  m ajd a  film
barátok.

A vetítésre kerülő film alkotá
sok között található  a  második 
világháborús tém ájú Pastorale 
1943, valam int a Nobel-díjas nor
vég író, K nut Hamsun hasonló 
című regényéből készült R ejté
lyek. A Toldi mozi közönsége az 
egy-egy napig műsoron szereplő 
alkotások között lá thatja  még 
Rem brandt életrajzi film jét, va

lam int az Egy nemzet vagyunk 
című produkciót, am elyben Pim  
de la Párrá rendező, az egykori 
Holland Guyanába, a mai Surina- 
méba kalauzol el, s bem utatja az 
ország népének a gyarm ati örök
ség felszám olásáért folytatott har- 

.cát.
A holland rövid- és dokumen

tum film eket két sorozatban tűzi 
m űsorára a Horizont filmszínház 
Hollandiai jelenetek, illetve Hol
landiai művészet címmel. Közü
lük a  két legism ertebb A kis 
világ című 1973-ban O scar-díjat 
nyert alkotás, és A golyó, am ely 
számos gyermekfilm-fesztiválon 
szerepelt sikerrel. (MTI)

Augusztus 31-én 12 óra 30 perc
kor H itler aláírja  a  Fehér terv 
végrehajtását, azaz a  Lengyelor
szág m egtám adását elrendelő pa
rancsot. Az éjszaka folyam án egy 
közönséges bűnözőkből álló né
met különítm ény — részvevőit az 
akció után Naujocks, az álprovo
káció parancsnokának kivételével 
eltették  láb alól — lengyel kato
naruhában m egtám adta a  glei- 
witzi ném et rádióállomást.

Szeptem ber 1-én 4 óra 45 perc
kor — válaszul a „provokációra” 
— a  fasiszta csapatok átlépték a 
lengyel határt.

Szeptem ber 3-án — a körülm é
nyek erejétől kényszerítve — 
Franciaország és Anglia hadat 
üzent Németországnak, de tartóz
kodtak attól, hogy Lengyelország 
megsegítése érdekében bárm iféle 
szárazföldi vagy légi hadm űvele
tet kezdjenek a h itlerista Ném et
ország ellen. Pedig a  katonai erő
viszonyok a  háború előestéjén 
egyértelm űen a nyugati hatal

m aknak kedveztek: m int azt áb
ránk  is m utatja, Franciaország 
hadereje önmagában is nagyjából 
azonos volt Németországéval, az 
angol hadsereg létszám a pedig 
csak az általános mozgósítás előt
ti készültséget tükrözi. .

Kezdetét vette a történelem  leg
pusztítóbb — hat évig, pontosab
ban 2194 napig ta rtó  — hábo
rúja. A háborúban az akkori v i
lág 67 független állam ából 61 vett 
részt (bár a francói Spanyolország 
nem üzent hadat, h írhedt „kék di
vízióját” elküldte a ném et hadse
regbe, így valójában csak P ortu 
gália, Svédország, Írország, Svájc 
és Afganisztán őrizte meg sem le
gességét); a részt vevő országok 
lakosainak száma — 1800 millió 
— elérte a  Föld népességének 80 
százalékát; a partizánokat nem 
számítva 110 milliót te tt ki a fegy
veres erőkhöz behívottak szá
ma. És a legfájóbb statisztika: a 
hat év a latt több m int 50 millióan 
pusztultak el.

(Vége.)
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